पू र्वीचौकी गाउँ पालिकाको छैटौ

गाउँ सभा
गाउँ पालिका प्रमुख श्री दिर्घ राज बोगटी बाट प्रस्तुत
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अब म यस गाउँ शभामा चािु आर्थघक वर्घ २०७६|०७७ को संसोलित
गरे का बजेट योजना तथा कायघक्रम िेहाए अनुरुपको प्रस्ताब पेस गिघछु |
१. पूवीचौकी गाउँ पालिका वडा न. ५ काडामान्डौ खेिकु ि मैिान
लनमाघणका िालग खेिकु ि मन्राियमा प्रलतबद्ता सलहत अनुरोि
गने |
२. सानागाउँ , लसमिडाडा, गाजरी,पोखरी, गजडा, िुल्बस्ता हुिै
सुकुिीमाटट, चौखुट्टे, काडामान्डौ, लचन्नेकोट सडक लनमाघण एक
लनबाघचन क्षेर एक रणनैलतक सडकका िालग संलर्य सरकारका
माननीय प्रेम आिे िाई अनुरोिका गने प्रस्ताब गिघछु |
३. पूवीचौकी गाउँ पालिकाको बग्िेकमा खप्तड कै िाश बाटटका जोड्ने
र िार्मघक प्रयटदकय क्षेर लनमाघण गनघ कै िाश पबघत मानसरोबर र
बृक्षारोपन बातावरण स्वच्क्क्ष राख्न िाग्ने डीजाईन ईलस्टमेटको खचघ
संलर्य सरकारको प्रयटि मन्रािय/बन तथा वातावरण
मन्राियमा आवस्यक बजेटको माग गने प्रस्ताब गिघछु |
४. रान््ु ंगा प्रयटदकय क्षेर लनमाघणका िालग आवस्यक बजेट संर्य
सरकारको प्रयटन मन्राियमा माग गनघ प्रस्ताब गिघछु |
५. १५ सैयाको अस्पताि लनमाघणका िालग गाउँ पालिकािे जग्गा
उपिब्ि गराई स्वास््य मन्राियमा भवन लनमाघणका िालग बजेट
माग गने प्रस्ताब गिघछु |
६. पूवीचौकीका गुटियार र िािपुजाघ प्राप्त गनघ नसके का व्यालिहरुका
िालग जग्गा िलन प्रमाणपुजाघ दििाउनका िालग भुलम व्यावस्था
तथा गटरवी लनवारण मन्राियमा माग गनघ प्रस्ताब गिघछु |
७. एक पालिका एक खेि मैिान बनाउने सम्बन्िमा काडामान्डौ ५ मा
लनमाघण गनघका िालग डी.पी.आर. सलहत बजेट व्यावस्था हुन संलर्य
सरकारको खेिकु ि मन्राियमा प्रस्ताब गिघछु |
८. बगिेकको वडा कायघियमा स्वयम सबक करार लनयुि गने
सम्बन्िमा प्रस्ताब गिघछु |
९. पूवीचौकी गाउँ पालिकाका िालग कानुनी सल्िाहकार करार
सेवामा लनयुि गने सम्बन्िमा प्रस्ताब गिघछु |
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प्रिेश सरकारमा माग गनघ प्रस्तालबत सडक योजनाहरु:
१. लचन्नेकोट ,काडामान्डौ,चौखुट्टे सडक
२. साजर्ाट गैरगाउँ सडक
३. जौमािा पोखरी सडक
४. साजर्ाट,लबस्टगाउँ ,लिग्रना सडक
प्रिेश सरकारमा माग गनघ प्रस्तालबत लसचाई योजनाहरु:
१. लछन्नेपानी खालिखेत आयोजना – काडामान्डौ ५ बोगटीगाउँ
२. भाड़ेखोिा खारखोिा लसचाई आयोजना नुहार्र ५
३. बगाडेगाड लसचाई आयोजना पोखरी ७

अवमा यस गाउँ पालिकाको
स्थापना िेलख हाि सम्म भएका उल्िेखनीय कायघहरु प्रस्तुत गनघ चाहन्छु :
१. जनताको यातायात र स्वास््य जस्ता पक्षिाई मध्यनजर गटर बस
र एम्बुिेन्स सेवा संचािन गटरएको छ |
२. पयघटन तथा कृ लर् क्षेरको गुरु योजना लनमाघण गटर कायघन्वयनमा
ल्याईएको छ |
३. लशक्षा ऐन िगायतिका ३२ वटा जलत ऐन , लनयम र कायघलवलि
लनमाघण गटर कायघसम्पािन िाई प्रभाबकारी बनाइएको छ |
४. लशक्षाको गुणस्तर प्रबिघन गटर रोजगार मुिक शेलक्षक प्रणािी
अबिम्बन गनघ प्रबलिक लशक्षा िाई प्रथमीकता दिएको छ |
५. सुशासन प्रबिघन गनघका िालग नागटरक आवाजको सुनुवाई, सूचना
प्रबाहको प्रभावकाटरता िगायतका व्यवस्था गटरएको छ |
६. गबघवती आमा र बच्चाको स्वास््य लस्थलत पलहचान गटर मृत्युिर
र्टाउन टेवा पुग्ने हेतुिे सामुिाय स्तरमा अल्रासाउन्ड सेवा
संचािन गटरएको छ |
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७. न्याय सम्पािन कायघिाई प्रभाबकारी बनाई आ.व. २०७४|७५
हाि सम्म िताघ भएका ९ वटा सबै मुद्दा मेिलमिाप गटर पिाएको
छ|
८. िैलनक कायघसम्पािनिाई प्रभाबकारी बनाउनका िालग स्थापना
काि िेलख हाि सम्म ४९ वटा कायघपालिकाको बैिक बसी कायघ
गटरएको छ |
९. कायघसम्पािनिाई सहज बनाउनका िालग यस कायघियमा टरि
रहेका िरबन्िीहरु पूर्तघगनघका िालग िोकसेवा आयोगमा माग गटर
िेहायका कमघचारी पिपूर्तघ गटरएको छ भने के लह पिपूर्तघ हुन बाकी
स्वास््य प्रालबलिक तर्घ लबज्ञापन गटर पिपिपूर्तघ गटरने व्यावस्था
गटरएको छ |
िेहाए:
क| प्रशासन तर्घ पाचौ तह २ जना
ख | ईन्जीलनयररं ग तर्घ छैटौ तह १ जना
ग| लशक्षा तर्घ पाचौ र छैटौ गटर २ जना
र् | लवलवि सेवा तर्घ पाचौ तह १ जना
जम्मा ६ जनाको िरबन्िी पिपूर्तघ गटर |
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अब म यस गाउँ पालिकाको कायघियबाट चािु आर्थघक बर्घमा पास गरे का
मुख्य मुख्य नीलत तथा कायघक्रमहरु पेस गनघ चाहन्छु |
१. िैंलगक हहंसा लनवारण गनघका िालग छाउ नबानेको र्रमा हटरयो
िन्डा र छाउ बानेको र्रमा रातो िन्डा राख्ने नीलत लिएको छ सो
नीलत िाई कायाघन्वयन गनघका िालग र छाउपडी प्रथा लनवारण
कायघलवलि २०७६ लनमाघण गटर वडा कायघियको लसर्ाटरसमा छाउ
नबाने मलहिािाई रु ५००० पुरस्कार दिई सम्मान गने कायघक्रम
राखेको छु |
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२. लबर्यगत रुपमा कायघसंचािन िाई िोहोरो नपने गटर रालिय तथा
अन्तरालिय गै. स.स. हरुको एकद्वार प्रणािी मार्घ त कायघगने नीलत
लिएको छु |
३. बातावरण मैरी लबकाश गनघका िालग खालि लसलस बोत्तिहरु
उत्पािन गने कम्पलनहरु स्वयम आर्ै िे उिाउने नीलत लिएको छु |

cfb/0fLo ;ef;b Ho" tyf pkl:yt dxfg'efjx? M
अब म यस गाउँ पालिकाद्वारा संचािन गरीएका अलभयान मुिक कायघक्रमहरु प्रस्तुत
गनघ चाहान्छु
 5fpk8L k|yf pGd'ng sfo{qmd .
 kf]if0fo'Qm ufpFkflnsf 3f]if0ff sfo{qmd .
 k'0f{ ;/;kmfO{ cleofg sfo{qmd .
 k"0f{ vf]k ufpkflnsf sfo{qmd .
 3/]n' lx+;f Go"lgs/0f sfo{qmd .
 Afftfa/0f d}qL ljsf; sfo{qmdM ;'wfl/Psf] r'nf] h8fg .
 ljBfyL{ egf{ cleofg Pj+ k"0f{ ;fIf/ ufpkflnsf cleofg sfo{qmd
 Ps ufp Ps pTkfbg sfo{qmd .
 ztk|ltzt ;+:yfut ;'Ts]/L u/fpg] sfo{qmd .
 Jffnd}qL :yfgLo zf;g .

cfb/0fLo ;ef;b Ho" tyf pkl:yt dxfg'efjx? M
अब म यस गाउँ पालिकाको कायघियबाट चािु आर्थघक वर्घ २०७६|७७
र्ाल्गुन मसान्त सम्ममा गरे को कायघ प्रगलत पेस गनघ चाहन्छु |
१. यस आर्थघक वर्घ र्ाल्गुन मसान्त सम्मको ६ वटा योजनाहरु लनमाघण
सम्पन्न भइ रु. ३५००००० रकम योजना तर्घ भुिानी दिईएको छ
सो रकमको खचघबाट २२३० मीटर नया सडक तेसै गटर १७० लमटर
लसचाई कु िो र ४२ मीटर मेसनरी पखाघि र ८००० लिटर क्षमता
भएको एउटा पोखरी लनमाघण गरे को छ |
२. यस कायघिायको चािु आर्थघक वर्घमा लवलभन्न ६ वटा लशर्घकमा
लबलनयोलजत ३३ करोड २३ िाख १५ हजार ८ सय ५० मध्य ११
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करोड ६८ िाख ११ हजार ८ सय ७२ पैसा ५८ खचघ गटर जम्मा
लबलत्तय खचघ प्रलतसत ३५ िसमिब १५ रहेको छ |
३. कु ि लबकाश लनमाघणका योजना : १८६ मध्य १३२ वटा योजना
सम्िौता भइ कायघ भइरहेको छ भने ५४ वटा योजनाहरुको
उपभोिा सलमलत लनमाघण भइ सम्िौता हुन बाकी रहेका छन |

cfb/0fLo ;ef;b Ho" tyf pkl:yt dxfg'efjx? M
अब म यस गाउँ पालिकाको कायघियबाट कायघसम्पािन िौरानमा
आईपरे का प्रमुख समस्या तथा चुनौलतहरु प्रस्तुत गनघ चाहान्छु |
 b/jlGb cg';f/ अिै sd{rf/Lsf] cefj िेलखन्छ .
 hgtfsf rfxgf tyf cfjZostf cg'?k ;]jf lbgsf nflu ;+/rgfUft
Joj:yfkg प्रभाबकारी बनाउन सके को छैन.
 P]g,lgod th'{df ug{df lj1tfsf] cefj tyf To;sf] sfof{Gjogdf ;d:of .
 dfu / cfk'lt{ aLrdf ;'Gtng ldnfpg सके को छैन .
 gofF Joj:yfdf k'/fg} k|ljlw aLrsf] ;fldKotf u/fpg' kg]{ वाध्यता छ .
 PsLs[t a:tL ljsf; x'g g;Sbf ;]jf k|jfx vlr{nf] .
 hg;xeflutfnfO{ af:tljstfdf u/fpg सके को छैन .
 कानुनी सल्िाहकारको अभाबमा न्याय सम्पािन प्रभाबकारी बन्न
सके को छैन |
 भौलतक पुवाघिारको अभाब आदि

cfb/0fLo ;ef;b Ho" tyf pkl:yt dxfg'efjx? M
अव म यस गाउँ पालिकाको कायघसंचािनिाई प्रभाबकारी बनाउनका िालग चािीएका
किमहरुको बारे मा प्रस्तुत गनघ चाहान्छु |

१. ऐन लनयम कायघलबलि लनमाघण गटर कायघ गटरएको |
२. योजना प्राथमीदककरण गटर रकम लबलनयोजन गटरएको |
३. समन्वय कायघिाई आत्मसाथ गटरएको |
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४. सुशासन प्रबिघन गनघका िालग खटरि ईकाइ, सूचना अलिकारी व्यावस्थापन, सामालजक
पटरक्षण तथा साबघजलनक सुनुवाईिाई प्रत्येक आयोजना अलनवायघता गटरएको छ |
५. लबकाशिाई सन्तुिन गनघका िालग सुरमा अिाटरत रहेर वडा तहमा बजेट लबलनयोजन
गटरएको छ |
६. जनताको गुनासो व्यावस्थापनिाई प्राथमीकताका साथ िीईएको छ |

cfb/0fLo ;ef;b Ho" tyf pkl:yt dxfg'efjxरु यस गाउँ पालिकाको कायघसम्पािनमा यहाहरुिे

लनवाघह गनुघ भएको अथक प्रयास ,सहयोग र समथघनका कारणिे आजको गाउँ सभामा मैिे
प्रस्तुत गरे को नीलत तथा कायघक्रममा िैरेताका साथ सुलनदिनु भएकोमा िन्यबाि दिन चाहान्छु
|

निर्मला दे वी साउद
पूवीचौकी गाउँ पानलका, उपाध्यक्ष

नर्नि :२०७६|१२|०२

धन्यर्वाद !
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